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भशाऩौय वॊदीऩ जोळी माॊचे थेट ऩारकभॊत्रमाॊना आव्शान : भॊढेंची ऩाठयाखण कयण्माव
घेतरी शयकत

िागपूर, ता. ५ : स्भाटट सवटीचे वीईओ म्शणून चेअयभन प्रलीण ऩयदे ळी माॊनी भनऩा आमक्त तकायाभ भॊढे माॊना

अधधकाय ददरे. त्मा अधधकायातन
ू त्माॊनी काशी दे णी ददरी अवेर तय त्माॊचे त्मात चकरे काम, अवे म्शणत ऩारकभॊत्री
डॉ. ननतीन याऊत माॊनी भनऩा आमक्त तकायाभ भॊढे माॊची ऩाठयाखण केरी. मालय शयकत घेत, ऩारकभॊत्री

माॊच्मावायख्मा जफाफदाय व्मक्तीने अवे लक्तव्म कयणे ददै ली आशे . मा वलऴमालय त्माॊच्मावोफत कठे शी आणण कधीशी
आऩण खल्मा चचेव तमाय आशोत, त्माॊनी पक्त ददलव वाॊगाला, अवे थेट आव्शान भशाऩौय वॊदीऩ जोळी माॊनी
ऩारकभॊत्री ननतीन याऊत माॊना ददरे आशे .
नागऩूय स्भाटट अॉड वस्टे नेफर सवटी डेव्शरऩभें ट कॉऩोये ळन सरसभटे ड मा कॊऩनीच्मा वीईओ ऩदालरून भशाऩौय वॊदीऩ
जोळी आणण आमक्त तकायाभ भॊढे माॊच्मातीर लाद सळगेरा ऩोचरा आशे . माच ऩार्शलटबूभीलय १० जरै योजी स्भाटट

सवटीच्मा वॊचारक भॊडऱाची फैठक फोरवलण्मात आरी आशे . दयम्मान ऩारकभॊत्री डॉ. ननतीन याऊत माॊनी आमक्त
तकायाभ भॊढे माॊनी कोव्व्शड काऱात केरेल्मा काभाची प्रळॊवा कयीत स्भाटट सवटीच्मा वलऴमात त्माॊची ऩाठयाखण केरी
आशे . आमक्त तकायाभ भॊढे माॊनी स्लत्शून काशीशी केरेरे नाशी. चेअयभन माॊनी अधधकाय ददल्मानॊतय त्माॊनी स्भाटट
सवटी प्रकल्ऩाराशी सळस्त रालण्माचा प्रमत्न केरा. जय कठल्मा कॊऩनीचे दे णी ददरे अवतीर तय त्माॊना सभऱारेल्मा
अधधकायातून ददरे, अवे लक्तव्म कयीत भशाऩौय आणण आमक्ताॊच्मा लादात उडी घेतरी.
ऩारकभॊत्री डॉ. ननतीन याऊत माॊच्मा मा लक्तव्मालय भशाऩौय वॊदीऩ जोळी माॊनी आषेऩ घेत काशीशी न फोरता थेट
खल्मा चचेचे आव्शानच ददरे आशे . ना. याऊत माॊनी अऩऱ्मा भादशतीच्मा आधाये अवरी फेजफाफदाय लक्तव्मे करू
नमेत. वीईओचे अधधकाय त्माॊना कोणत्मा कामद्माखारी अथला ननमभाखारी सभऱारे शे आताऩमंत खद्द आमक्त
तकायाभ भॊढे सवद्ध कयलन
ू दाखलू ळकरे नाशी. आऩण जय अवे लक्तव्म कयीत अवार तय ककभान आऩण ते सवद्ध

करून दाखलाले, अवेशी भशाऩौय वॊदीऩ जोळी माॊनी म्शटरे आशे . अधधकाय नवताना फॉकेची ददळाबूर करून २० कोटीॊची
दे णी दे णे, शा गैयप्रकायच आशे . आऩण शे अगदी जफाफदायीने आणण ऩयाव्माॊवश फोरत आशोत. आऩण भाझे फोरणे

खोटे ठयवलण्मावाठी खरी चचाट घडलून आणाली, आऩण कठल्माशी चचेव तमाय आशोत. जेथे आमक्ताॊनी चाॊगरे कामट
केरे तेथे आम्शी आजशी त्माॊच्मा ऩाठीळी आशोत. भात्र जेथे चकरे तेथे षभा नाशी. आम्शी आयोऩ केरा. तो सवद्ध

शोईर. तत्ऩल
ू ॉ त्माॊना 'क्रीन चीट' दे ण्माचा प्रकाय आऩल्मा अॊगरट मेऊ ळकतो, अवा इळायाशी भशाऩौय वॊदीऩ जोळी
माॊनी ऩारकभॊत्री डॉ. ननतीन याऊत माॊना ददरा आशे .

